به کار بستن «شناسایی و تفسیر استراتژی» در در فلیپگرید 1برای فهم نمودارها
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نوشته شده در تاریخ پنجشنبه  ۲مهر ۱۳۹۹
فاطمه

حسینمردی۳

[This idea is the result of collaboration within the STEM breakout room
]!of UMSL's Startup Series Session 3. Thank you Chuck

چالش ما این بود :چگونه ممکن است در کالس علوم و بهداشت از  FlipGridبه روشی اصیل
استفاده کنیم؟
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FlipGrid
متن اصلی را میتوانید از آدرس لینکداین مطالعه نمایید:
linkedin.com/in/fmardi
۳
دکترا و فوق دکترای آموزش تکنولوژی از دانشگاه میزوری امریکا  -دارای مدرک مدیریت حرفهای مدیریت پروژه و استاد دانشگاه میزوری
۲
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یک ایده پرورش مهارتهای مشاهده و استنباط دانشآموزان با استفاده از تصاویر است .دکتر بروس
الیس 4نحوه انجام این کار را برای دانشآموزان پیشدبستانی تا پنجم دبستان در اینجا نشان می
دهد.
دانشآموزان تصویری را مشاهده میکنند و به این سؤال پاسخ میدهند« :فرض کنید دانشمند
هستید ،حداقل با استفاده از سه اصطالح توصیفی این ماده یا این موضوع را توصیف کنید .حتماً از
جمالت کامل استفاده کنید».

در این  ، FlipGridدانشآموزان یک تصویر را مشاهده میکنند (و می توانند آن را بزرگتر کنند تا
جزئیات را بهتر متوجه شوند) و به این سؤال پاسخ میدهند« :گاهی به شی نمایش داده شده در
عکس بیندازید .بر اساس مشاهدات خود  ،بگویید ممکن است این شی چه باشد و حداقل دو دلیل
برای توجیه پاسخ بیاورید .شما  ۱5ثانیه فرصت دارید».
کاربرد این مورد برای درس علوم دبیرستان در نمودارها و تصاویر پیچیدهتر چطور است؟
چاک (معلم علوم دبیرستان و شرکت کننده فعال کارگاه ما) با استفاده از «شناسایی و تفسیر
استراتژی» عالقه مند شد که از  FlipGridبرای کالس خود استفاده کند.
مرحله  :۱آنچه را در نمودار یا شکل میبینید مشخص کنید" .چیزی که من میبینم"...
مرحله  :۲هر یک از این مشاهدات را با تصمیمگیری در مورد معنی آنها تفسیر کنید " .معنیای
که میده"...
Bruce Ellis
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مرحله  :۳برای آن یک عنوان بنویسید به صورتی که خالصهای از نمودار یا شکل باشد(تمام
اطالعات را در جمالت کامل جمع کنید).
وی همچنین سایت بیومتریک  HMMI5را به عنوان منبعی برای یافتن نمودارها و تصاویر پیشنهاد
کرد.
این موضوع در  FlipGridچگونه به نظر میرسد؟
ز لینک زیر میتوانید چیزی که من کنار هم قرار داده ام را مشاهده کنید.
https://flipgrid.com/64496dba

من استراتژی را مدل کردم و فیلم را به عنوان پیوست در  FlipGridدر  YouTubeبارگذاری
کردم .دانشآموزان «این دستورالعمل ها را تماشا کنید» را مشاهده میکنند.
دانش آموزان این نمودار را میبینند و از آنها خواسته میشود با استفاده از عبارات «آنچه من
میبینم» پاسخ دهند و با استفاده از عبارات «معنی آن» درباره پست نظر دهند.

HMMI Biointeractive site
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بعد از اینکه دانشآموزان آنچه را که دیدند و معنای آن را ،در قالب ویدئو به اشتراک گذاشتند،
میتوانند به فعالیت خود در  Google Docیا  LMSادامه دهند.
• دانشآموزان میتوانند اطالعات پیشینه این نمودار را بخوانند.
• سپس آنها سه مرحله اول را ترکیب میکنند و عنوان را برای نمودار مینویسند و یا روایت
میکنند.

برای نمودار یا شکل یک عنوان بنویسید.
با یک جمله موضوعی شروع کنید که آنچه را نمودار یا شکل نشان می دهد توصیف میکند .سپس
برای نوشتن جمله به هر یک از اظهارات «آنچه می بینم» و «معنی آن» نظرات خود اضافه کنید .از
جمالت خود یک پاراگراف منسجم بسازید.

این ایده برای محتوای شما و متن شما چگونه کار میکند؟ چه تغییراتی را برای دانشآموزان خود
پیشنهاد می کنید؟ سواالت و ایده های خود را با ما در میان بگذارید.
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